
 بسم اهلل السمحن السحيم

 بِإِذْنِهِ اللَّهِ إِلَى وَدَاعِيًا وَنَرِيسًا وَمُبَشِّسًا شَاهِدًا أَزْسَلْنَاكَ إِنَّا النَّبِيُّ أَيُّهَا يَا)) 

  ((مُنِريًا وَسِسَاجًا
 حزابسورة األ

 بنصره هللا أعزكم) إبراهيم عزت باهلل المنصور الركن المهيب والمجاهدين الجهاد قائد السيد

 .المحترم المسلحة للقوات العام والقائد والتحرير للجهاد األعلى القائد( وتأييده

 رجال جٌش فً الجهاد رجال والكرامة، والشرف العز رجال وجنودك وأبناؤك إخوانك ٌتقدم

 على األمٌن الصابر المؤمن المجاهد لشخصكم التبرٌكات وأطٌب التهانً بأسمى النقشبندٌة الطرٌقة

 ومجاهدي قادة األشاوس الجهاد ورجال األبً العراقً شعبنا أبناء كل إلى خاللكم ومن وأمته، دٌنه

ورجال الثورة الكبٌرة واالنتفاضة المباركة  والتحرٌر للجهاد العلٌا القٌادة وجٌوش وفصائل سراٌا

عربً مولد سٌد الكائنات وحبٌب رب األرض والسماوات سٌدنا محمد النبً ال ذكرى بمناسبة

 قٌادتنا على المناسبة هذه هللا أعاد ،الطاهر الزكً )علٌه أفضل الصلوات وأزكى التسلٌمات(

 أشكال كل من وشعبا أرضا محرر موحد الحبٌب وعراقنا ،اإلسالمٌة العربٌة وأمتنا وشعبنا

 .المبٌن وثورته آتت أكلها وعمت على العراق واألمة بالنصر والفتح ،وأذنابه البغٌض االحتالل

، فبه عم الخٌر األرض، إن مولد النبً الكرٌم )صلى هللا علٌه وسلم( رحمة للعالمٌنسٌدي القائد: 

ولقد صار المولد عنوانا معنوٌا وبه ساد الحق، وبه انطفأت نار المجوس وانشق إٌوان كسرى، 

وأكده للناس فً لعموم الخٌر وشٌوع الفضٌلة واندحار الرذٌلة، حقا ولقد بٌن هللا تعالى هذا المعنى 

((، وهذا خطاب للمؤمنٌن فً كل األزمان واألماكن، هللا ِ  َرُسولَ  ِفٌُكمْ  أَن   َواْعلَُمواقوله سبحانه: ))

فرسول هللا )صلى هللا علٌه وسلم( موجود بروحه ومعناه ونوره بٌن المؤمنٌن، وحٌاته بٌنهم هً 

المعنى نفسه فً والدة ظٌم إنما ٌسعون ه العظٌم، والساعون فً نصرة دٌننا العحٌاة سنته ومنهج

بذلك المعانً العظٌمة التً ولد  ونإنما ٌجدد م، وه)صلى هللا علٌه وسلم(الذي ولد له الرسول 

الرسول )علٌه الصالة والسالم( ألجلها، فما مات صلوات ربً وسالمه علٌه فً مجتمع عمته 

هللا )صلى هللا علٌه وسلم( فً قوم  ما مات رسولوالفضٌلة وشاع فٌه الحق ونصر فٌه المظلوم، 

 أخالقه.وتخلقوا بأحٌوا سنته 

 والجهاد الرباط أرض فً المرابط القائد لسٌادتكم والوالء العهد لنجدد ةالعظٌم المناسبة هذه نغتنم

 الصابرة المؤمنة وقٌادته العراق سٌادة عن للذود والنفٌس بالغالً مضحٌن مجاهدٌن جنودا للبقاء

 على ٌسدد وأن والعافٌة الصحة بتمام علٌكم ٌمن أن وجل عز المولى داعٌن وشعبه أرضه ووحدة

 .والكرامة والفخر العز مسٌرة فً نا األبًشعب مجاهدي تقودون وأنتم خطاكم، النصر طرٌق

وتنتصر ثورة ٌتحرر العراق  حتى الزناد على أصابعنا تبقى أن على القائد سٌادة نعاهدكم كما

 من إال النصر وما كان، مسمى أي تحت وال مجوسً علج هأرض على ٌبقى الوالعزة والكرامة، 

 .الحكٌم العزٌز هللا عند
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